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 الٌوم       
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 نظم المعلومات الحاسوبٌة   
            

 الحاسوبعلوم                 
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 الرابع     الثالث   الثانً    

 االول          
 االحد          
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 (0برمجة  )    

 

 
 طرق عددٌة

 

 0برمجة  

 
 برمجة كٌانٌة   

 

 0مترجمات 
 

C++  0برمجة 

 
 برمجة كٌانٌة  

  
 برمجة مرئٌة 

Pattern     
Recognition 

 

 الثانً         
 االثنٌن        

      3/9/7108 

 
 حقوق االنسان 

  
 اساسٌات 

 تصمٌم الوٌب
 

 
 حقوق االنسان 

 
 طرق عددٌة   

 
 5لغة انكلٌزٌة 

 مقدمة فً   
 الوسائط   
 المتعددة   

 
 معمارٌة ولغة 

 التجمٌع    

 
 رسم بالحاسب

 

Multimedia 
Security 1  

 الثالث         
 الثالثاء        

     4/9/7108 

 
 0تفاضل وتكامل   

   

 0برمجة كٌانٌة 

 
 تصمٌم منطقً

 
 نظرٌة المعلومات   

 
 شبكات    

 0  الحاسوب 

 
 تفاضل وتكامل

       0 

 
 احتسابٌة   

 
 برمجة وتصمٌم 

 وٌب      

     

Biometric 

 الرابع         
 االربعاء        

     5/9/7108 

 

 ITمقدمة فً    

 
 هٌاكل بٌانات

 
 تفاضل وتكامل

 
 مبادئ قواعد البٌانات

 
 هندسة برامجٌات

 
 هٌاكل متقطعة

        0 

 
 هٌاكل بٌانات

 
 مترجمات   

 
     OS   

 الخامس       
 الخمٌس       

      6/9/7108 

   
 تصمٌم منطقً   

 تحلٌل    
 وتصمٌم  

 نظم     

 
 تربٌة رٌاضٌة

 

 (0هٌاكل بٌانات )

 
 ذكاء اصطناعً

 
 تصمٌم منطقً

 
 معالجة صور

 
 معالجة صور  

 متقدم     

 

Multimedia 

Security 2 

 السادس       
 السبت       

      8/9/7108 

 
 هٌاكل متقطعة   

 
 احصاءات  

 تجارٌة    

 
 هٌاكل متقطعة

      0 
 

 
 نمذجة ومحاكاة  

 

 6لغة انكلٌزٌة 

 

C++  7برمجة 

 
 طرق  عددٌة

  
   معالجة الصوت 

 

Video    
Processing 2 

 السابع        
 االحد        

      9/9/7108 

  

  7برمجة       

 
 هندسة    
 برامجٌات   
 

 
 احصاء    

 

 2Dرسم بالحاسب 

 
 بحوث عملٌات

 
 تنظٌم حاسوب

 
 هندسة برامجٌات

Agent and 
multiagent 

system 
 

 

 الثامن         
 االثنٌن         

      01/9/7108 

 

 0لغة انكلٌزٌة     

 
 نظرٌة    
 احتسابٌة  

 

 7برمجة     

 بحث بالوٌب    
 واسترجاع البٌانات 

 

 

 3Dرسم بالحاسب 
 

 فٌزٌاء الصوت
 والصورة   

 
 نظرٌة المعلومات

 

Data       
Compression 

  

 التاسع        
 الثالثاء        

      00/9/7108 

  

 7تفاضل و تكامل    
 
 

 
 

 
 تنظٌم الحاسوب 

 

 
 معمارٌة الحاسبة

 

 7مترجمات 

 
 تفاضل      

 (7وتكامل )  

 
 تحلٌل نظم 

 

Animated 
 

 العاشر        
 االربعاء        

     07/9/7108 

 

 
 حرٌة ودٌمقراطٌة  

 
 حسابات   

 مالٌة    

 
 دٌمقراطٌة  

 
 برمجة مرئٌة  

 
 تنقٌب بٌانات  

 
 اساسٌات    
  وسائطال   
 المتعددة   

 
 معالجة اشارة

 رقمٌة   
 

  

Computer 
Vision     

 
 

 الحادي عشر     
 الخمٌس       

     03/9/7108 

 
 لغة عربٌة       
 

 
 قواعد بٌانات

 مبادئ تكنولوجٌا 
 المعلومات +

 لغة عربٌة

 

 7هٌاكل بٌانات   

 برمجة المواقع
 االلكترونٌة

 
 هٌاكل متقطعة

       7 

 
 قواعد بٌانات 

 

Web search 

 

 

  

 الثانً عشر      
 السبت         

     05/9/7108 

   

 7لغة انكلٌزٌة     

 

  

 7لغة انكلٌزٌة 

  

 4لغة انكلٌزٌة   

 3+ لغة انكلٌزٌة 

  
 لغة انكلٌزٌة 

      7 

   

4لغة انكلٌزٌة    

 

 

Computer 
Network   

 

 الثالث عشر     
 االحد         

     06/9/7108 

 
 مبادئ نظم المعلومات 

 

  
 هٌاكل متقطعة 

        7 

   
 

   
 تصمٌم     
 خوارزمٌات  

 

 6انكلٌزٌة لغة 

 

 الرابع عشر     
 االثنٌن        

     07/9/7108 

 
 تنظٌم الحاسوب    
 
 

   

   
 

 
  

    
 واحتمالٌة   احصاء

 
 

 

 

 فً حال كون احد االٌام عطلة ٌتم اداء االمتحان بعد اخر ٌوم من االمتحانات. -
 صباحا وبنفس الٌوم تكون االمتحانات العملٌة. مالحظة: تبدأ االمتحانات النظرٌة الساعة التاسعة -
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